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Normes de Repartiment: Jutjats Penals de Barcelona 

 
JUTJATS PENALS DE BARCELONA (*1 i 2) 

1. Sistema de repartiment 

A. Quan entrin en vigor aquestes Normes, totes les causes que s'envien als jutjats penals de 
Barcelona perquè les enjudiciïn queden subjectes al sistema de repartiment. 

B. Les causes es reparteixen en la forma corresponent entre els jutjats penals. Aquest 
repartiment compensa les diferències que es produeixen per causa del sistema dels 
assenyalaments directes de la Llei 10/1992, de 30 d'abril, de mesures urgents de reforma 
processal z, que realitzen els jutjats d'instrucció. 

2. Classes de repartiment i llibres 

A. Classes de repartiment 

Tots els assumptes que se sotmeten a repartiment es divideixen en les classes següents: 

1. Causes procedents dels jutjats d'instrucció de Barcelona. 

2. Causes procedents d'altres òrgans jurisdiccionals. 

3. Despatxos de cooperació judicial i d'altres. 

B. Llibres principals 

Per a cada una d'aquestes classes es porta un llibre d'actes, on s'estenen les anotacions 
pertinents relatives al repartiment de les causes i de despatxos de cooperació judicial i 
d'altres. 

En els llibres d'actes es fa constar el número de registre de I'assumpte, el jutjat d'instrucció 
de procedència, el número de diligències prèvies o de procediment i el jutjat penal 
destinatari. 

C. Llibres auxiliars 

Com a auxiliars dels anteriors, i mentre no hi ha un sistema informàtic adient, s'obre un arxiu 
per cada localitat de la província on es reben assumptes. 

3. Forma d'efectuar el repartiment 

A. Els assumptes només tenen un repartiment. Una vegada realitzat, si el jutjat pena¡ retorna 
la causa al jutjat d'instrucció de procedència i li demana alguna diligència, quan aquest 
l'acompleix I'envia directament al jutjat penal destinatari, sense passar per l'Oficina de 
Repartiment del Jutjat Degà de Barcelona. 

B. Tots els assumptes que se sotmeten a repartiment es numeren de forma correlativa 
segons I'ordre d'entrada i s'estampen amb un caixetí amb la data de presentació i el número 
de registre. 

Els jutjats d'instrucció de Barcelona poden presentar assumptes en ¡'Oficina de Repartiment, 
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de dilluns a divendres, de 9 h a 11 h, tots els dies hàbils. 

Els assumptes procedents d'altres òrgans jurisdiccionals que es reben per correu abans de 
les 11 h es reparteixen al mateix dia; els altres, al dia següent hàbil. 

Les limitacions dels paràgrafs anteriors no afecten les causes amb pres. 

C. La secretària judicial del Jutjat Degà de Barcelona reparteix els assumptes tots els dies 
hàbils, de dilluns a divendres, sota la supervisió del jutge degà. A l'acte hi poden assistir els 
magistrats i els secretaria judicials dels jutjats penals que ho desitgin, que igualment poden 
inspeccionar els llibres de repartiment. 

D. El repartiment es realitza seguint I'ordre correlatiu de numeració dels jutjats penals. Cada 
torn s'inicia pel jutjat que resulta de I'atzar. 

Al peu de cada causa o despatx i en el caixetí esmentat en I'apartat B es fa constar el 
número del jutjat penal a qui correspon I'assumpte. La secretària judicial del Jutjat Degà de 
Barcelona subscriu aquesta nota. 

El jutge degà i la secretària judicial del Jutjat Degà de Barcelona signen les actes de 
repartiment. 

4. Remissió de l'assumpte al jutjat destinatari 

A. Una vegada repartits, les causes i els despatxos es dipositen en els casellers dels jutjats 
penals destinataris. Els agents judicials o els funcionaria dels jutjats respectius els recullen 
cada dia, de 13 h a 13.30 h, i en signen la recepció al marge de ¡'acta del dia de repartiment, 
en els assentaments corresponents. 

B. En acabar I'any, els secretaria judicials dels jutjats penals envien un certificat de les 
diligències de tancament dels llibres d'assumptes amb I'espressió del nombre de causes 
registrades durant I'any. La secretària judicial del Jutjat Degà de Barcelona certifica les 
diferències entre el que s'ha repartit i el que s'ha rebut directament; per aplicació de la Llei 
10/1992, de 30 d'abril, de mesures urgents de reforma processal, que es compensen al 
primer mes de cada any, si no s'ha fet abans. 

Jutjat Degà de Barcelona 

Servei d'Actes de Comunicació Penal 

Actualment, les competències que exerceix el SAC Penal són les següents: 

Diligències derivades de qualsevol procediment dels jutjats d'instrucció de Barcelona, 
amb el límit de 5 diligències diàries per òrgan judicial. 

Diligències derivades de qualsevol procediment dels jutjats penals de Barcelona, amb el 
límit de 10 diligències diàries per òrgan judicial. 

Diligències derivades dels exhorts dels jutjats penals i dels jutjats d'instrucció de tots els 
altres partits judicials de I'Estat espanyol, tret d'aquells que demanen la intervenció 
del jutge o que no adjunten cèdula. 
Aquests despatxos es reben diàriament i sense limitació quant al nombre. 

Oficis, manaments i diligències sense limitació dirigits ales presons d'aquest partit 
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judicial..  

* 1. Aprovades per la Junta de Jutges Penals de 21 de maig de 1992, i per la Sala de Govern 
de! Tribunal Superior de Justícia en reunió de 26 de maig de 1992. Entren en vigor I'1 de 
Juliol de 1992. 

* 2. Vegeu els Acords de la Junta de Jutges Penals i de la Sala de Govern d'aquestes 
mateixes dates sobre els criteris d'actuació per celebrar assenyalaments directes i la forma 
d'elaborar els calendaris corresponents. 

 
 


